
               Generalforsamling den 10. april 2019 

                                              Referat 

                                             65 deltagere 

1. Godkendelse af forretningsorden: 

Godkendt 

 

2. Valg af dirigent: 

Jens Svenningsen valgt 

 

3. Formandens beretning: 

Den skriftlige beretning kan læses på VMKs hjemmeside. 

 

Beretning fra havnen v/Johnny 

Bådejermødet: mange var mødt op og fik en generel orientering  

Ny havnefoged Jimmi Frisk har fået ryddet op i mange ting 

Der har været og er fortsat stor hjælp fra mange frivillige for at få bragt mange ting i orden 

på havnen 

Bygningen stævnen 53 mangler stadig mange ting at blive udbedret. 

Det er Vejle kommune der står som ejer af vore klublokaler, og derfor også kommunen der 

skal sørge for at manglerne udbedres. 

Andkærvig broen har det ikke godt den er meget slidt men bliver nødtørftig repareret, 

havnebestyrelsen har søgt fonde om tilskud til ny bro, men endnu uden et positivt resultat 

Husbåden er væk kommunen ville desværre ikke have dem i havnen. 

 

4. Godkendelse af revideret regnskab samt fremlæggelse af budget for klubben 

Regnskabet viser et underskud på 41,517,37 kr. som hovedsagelig skyldes en bestyrelses 

konference som holdes hvert andet år, samt udgifter til øget repræsentation og aktiviteter. 

Klubbens kontante beholdning var ved årets udgang 492.972,37 kr. 

Regnskabet godkendt: 

For 2019 er budgetteret med et mindre underskud på 13.500,- k. 

 

 

5. Fremlæggelse af revideret regnskab og budget for Vejle Lystbådehavn I/S 

Jimmi gav en kort gennemgang af havnens regnskab der for 2018 viser et overskud på 

585.700 kr. 

For 2019 budgetteres med et lignende overskud efter ekstraordinære poster og 

henlæggelser. 

 

 

 

 

 



6. Fastlæggelse af kontingent 2020 for klubben 

Bestyrelsen foreslår 

at der fra 2020 ikke gives pensionist rabat til nye folkepensionister &  

at der ikke optages passive medlemmer. 

Kontingentet foreslås uændret 500,- kr. 

Indmeldelsesgebyr hæves til 200,- kr. 

Medlemmer der ikke senest 1. februar har betalt kontingent for det pågældende år slettes 

som medlem. 

Ved senere betaling ligestilles tidligere medlemmer med nye medlemmer og der opkræves 

nyt indskud. Eventuel tidligere opnået folkepensionistrabat bortfalder. 

Godkendt 

 

7. Valg af formand – afgående Johnny Jensen – modtager genvalg: - genvalgt 

 

8. Valg af kasserer – lige årstal: 

 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Afgående Per Nymark – modtager genvalg – 48 stemmer - genvalgt 

Afgående Bøje Sørensen – modtager genvalg – 36 stemmer - genvalgt 

Afgående Benny Sørensen – modtager genvalg – 46 stemmer - genvalgt 

Britt Kristensen – 18 stemmer – opnåede ikke valg 

 

10. Valg af suppleant 

Afgående Kjeld Blirup – modtager genvalg - genvalgt 

 

11. Valg af revisor 

Nyvalg – Jens Svenningsen valgt 

 

12. Valg af revisorsuppleant 

Afgående Thorvald Ballegaard – modtager genvalg - genvalgt 

 

13. Uddeling af jubilæumsnåle 

Der var ingen runde jubilæer i 2018 

 

14. Indkomne forslag 

Der var ingen indkomne forslag 

15. Eventuelt: 

Agnes? Kommer der transportmuligheder fra havnen til byen 

Jimmi; der kommer 4 nye havnecykler som bliver hentet ved ”Fri Cykler” til fri afbenyttelse. 

Formanden: afsluttede med en stor tak til alle frivillige hjælpere, bestyrelsen tøseklubben 

dirigenten og tak for i aften.      
                                                                                                                                                                      Referent: Jørgen     

 

 


